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Resumo:O aumento da expectativa de vida no país é uma realidade, com isso se faz necessárias estratégias para 

manutenção da saúde geral e bucal dos idosos. A cavidade bucal deve manter-se saudável, e desempenhando suas 

funções na velhice. No entanto, a maioria dos idosos não busca a assistência odontológica com frequência. O 

objetivo deste trabalho é ressaltar a importância do atendimento domiciliar multiprofissional voltado ao idoso, que 

inclua a atuação de um cirurgião dentista prestando um atendimento mais qualificado com auxílio de um 

consultório portátil. O projeto se concretizou através de visitas domiciliares na região de Itaiacoca, aonde residentes 

multiprofissionais realizaram levantamento de dados de saúde geral e bucal de idosos através de anamnese, 

questionários e exame clínico. Quando os idosos necessitavam de atendimento odontológico especializado, o 

cirurgião dentista retornava em nova consulta para prestar assistência com auxílio do consultório portátil. A 

assistência multiprofissional abrangeu ações significativas quanto à saúde geral e bucal de idosos, como a 

ampliação do acesso às ações de saúde bucal dos pacientes, graças ao uso do consultório portátil, uma intervenção 
inovadora muito valorizada pelos usuários. O atendimento odontológico domiciliar voltado ao idoso com auxílio 

do consultório portátil proporcionou aos pacientes conforto psicológico e confiança profissional. 
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NOME DO PROGRAMA 

 
Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC, 2ª Edição. 

 

PROJETOS VINCULADOS 

 
“Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural 

de Treinamento e Ação Comunitária” (CRUTAC). 

 

PÚBLICO-ALVO 

 
Idosos residentes no Distrito de Itaiacoca, zona rural do município de Ponta Grossa- PR, 

assistidos pela equipe de residentes multiprofissionais em saúde do idoso do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG). 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
Ponta Grossa – Itaiacoca. 

 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
Residências localizadas no município de Itaiacoca. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Com o aumento da expectativa de vida no país, nota-se o surgimento de doenças 

específicas da velhice, porém estes idosos muitas vezes permanecem desassistidos, o que torna 

fundamental a promoção de incentivos em saúde para este grupo populacional. Faz-se 

necessário a promoção de uma assistência multiprofissional voltada para o envelhecimento 

bem-sucedido e saudável, a partir de preocupações relacionadas à forma de manutenção da 

saúde geral e bucal de idosos, através de iniciativas de atendimentos que visem condutas de 

multidisciplinaridade (MENDES, 2018). 

 

O cirurgião dentista por sua vez, quando inserido em uma equipe multiprofissional, para 

tratar as necessidades de idosos semi dependentes e dependentes em domicílio, necessita 
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de estratégias que visem o conforto e bem estar do paciente (GOPALAKRISHNAN, 

2019).Nesses casos,pode dispor do uso de um consultório portátil, um equipamento flexível, 

leve e de fácil instalação, que permite o odontólogo prestar atendimento ao idoso no domicílio, 

incluindo os que residem em zona rural, gerando um atendimento que não necessita do 

deslocamento do idoso de seu ambiente (LIMA, 2019).Esse novo tipo de atuação profissional 

surge como forma de desconstrução de padrões, permitindo o avanço de uma prática que leva a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação de saúde bucal do idoso fragilizado, 

estabelecendo um conforto psicológico, bem-estar e qualidade de vida baseados na 

humanização (MIRANDA, 2018) 

 

OBJETIVOS 

 
O objetivo deste trabalho foi relatar a assistência domiciliar, multiprofissional, voltada 

a saúde de idosos residentes em zonas rurais, e o emprego do consultório odontológico portátil. 

 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de uma experiência multiprofissional com idosos de uma zona 

rural, compreendendo o período de julho de 2018 à junho de 2019. Foram realizadas visitas 

domiciliares na região de Itaiacoca, zona rural do município de Ponta Grossa, Paraná. A equipe 

multiprofissional foi composta por 6 enfermeiras, duas fisioterapeutas, 2 farmacêuticas, 2 

assistentes sociais e 2 cirurgiões dentistas. Os profissionais realizavam um levantamento de 

dados de saúde geral e saúde bucal de idosos através de anamnese, questionários e exame 

clínico. 

 

Quando observado a necessidade de uma atuação do cirurgião dentista de maneira mais 

especializada, junto aos idosos dependentes, cujo uso de sugador ou de micromotor se fazia 

necessário, o residente de odontologia retornava em uma nova consulta para prestar o 

atendimento propriamente dito com o auxílio do consultório portátil, que era então instalado na 

residência do idoso, necessitando de pouco espaço e apenas uma tomada para ser efetivo. 

 

Nos casos aonde os idosos se apresentavam independentes, estes foram encaminhados 

à um consultório odontológico próximo da região em questão, para atendimento pelo 

profissional cirurgião dentista multiprofissional da equipe. 
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RESULTADOS 

 
O uso do consultório odontológico portátil permitiu à equipe multiprofissional a 

promoção de saúde bucal aos pacientes idosos residentes em zonas rurais de difícil acesso, e 

abrangeu ações significativas quanto à saúde geral de idosos, além de permitir ações 

significativas relacionadas à saúde bucal, como a ampliação do acesso às ações de saúde bucal 

dos pacientes (Figura 1) (MEIRA, 2018). 

 

A aplicação dessa intervenção inovadora de modelo foi valorizada pelos usuários e 

promoveram um vínculo por seu caráter facilitador e de acesso à assistência. Quando atendidos, 

foi possível observar um alto grau de satisfação desses idosos em relação aos aspectos 

relacionais do cuidado. 

 
Consultório portátil e o uso em domicílio 

 

Figura 1- I e II-Consultório portátil utilizado pela equipe de cirurgiões dentistas residentes do Hospital 

Universitário dos Campos Gerais. Ponta Grossa, PR.Figura III- Ajuste de prótese total realizada em residência de 

região rural, com auxílio do consultório portátil. 
Fonte: arquivo pessoal dos autores 

 

 

Além disso, o serviço gerontológico prestado pelos residentes de odontologia junto à 

equipe multidisciplinar visa estimular o paciente idoso a medidas que contribuam para uma 

saúde bucal adequada, auxiliando na preservação de autonomia e recuperação de independência 

funcional, seja com a utilização ou não do consultório portátil, a fim de promover o bem estar 

e a melhoria da qualidade de vida, especialmente se tratando de idosos que possuem alguma 

morbidade ou limitação específica (PINHO, 2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A prestação de serviço multiprofissional voltada aos idosos da zona rural de Itaiacoca, 

com difícil acesso aos serviços de saúde, tem sido reconhecida de forma positiva pelos idosos 

e profissionais atuantes do projeto em questão, sendo incorporado de forma progressiva na 

prática diária dos residentes multiprofissionais em saúde do idoso de um hospital universitário. 

 

Os profissionais vêm sendo treinados para atuar em equipe e de forma individual de 

acordo com as especificidades de cada profissão (LIMA, 2018). Esse atendimento 

multiprofissional permite que o número de indivíduos atendidos seja maior, que a adesão ao 

tratamento seja superior, a e que assim o idoso tenha benefícios tanto para à saúde geral quanto 

bucal, visto que ambas estão relacionadas (BERTOTTI, 2018). 

O atendimento odontológico deslocado até o paciente idoso com auxílio do consultório 

portátil proporciona ao paciente maior conforto psicológico e confiança profissional, além de 

tornar o tratamento mais humanizado, sendo realizado de forma efetiva e eficaz (PAVARINI, 

2005). 

 

APOIO 
 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais; 

 
Pró Reitoria de Extensão Universitária – Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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